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Gustave de Galard
man / Frans
karikaturist, schilder, tekenaar
Naamvarianten
In dit veld worden niet-voorkeursnamen zoals die in bronnen zijn aangetroffen, vastgelegd en toegankelijk gemaakt. Dit zijn bijvoorbeeld
andere schrijfwijzen, bijnamen of namen van getrouwde vrouwen met of juist zonder de achternaam van een echtgenoot.
Galard, Gustave de (Comte)
Galard, Philippe-Gustave
Kwalificaties
karikaturist, schilder, tekenaar
Nationaliteit/school
Frans
Geboren
Lille (Frankrijk) 1777/1779-05-18
Overleden
Le Bouscat 1841-05-07
Familierelaties
in dit veld wordt een familierelatie met één of meer andere kunstenaars vermeld.
vader van George de Galard
Verder zoeken in RKDartists&
Geboren 1777
Sterfplaats Le Bouscat
Plaats van werkzaamheid Antillen (archipel)
Plaats van werkzaamheid Philadelphia (Pennsylvania)
Plaats van werkzaamheid Bordeaux
Plaats van werkzaamheid Paris
Plaats van werkzaamheid Toulouse
Plaats van werkzaamheid Le Bouscat
Kwalificaties karikaturist
Kwalificaties schilder
Kwalificaties tekenaar
Onderwerpen bloemstilleven
Onderwerpen landschap (als genre)
Onderwerpen portret
Onderwerpen karikatuur
Biografische gegevens
Werkzame periode
1838
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Antillen (archipel)
ging zijn geluk zoeken in Amerika maar het schip werd onderweg overvallen door zeerovers waardoor hij op de Kleine Antillen
terecht kwam
Philadelphia (Pennsylvania) 1803 - 1804
na de Kleine Antillen heeft de Galard alsnog Amerika bereikt
Bordeaux 1804 - 1817
Parijs 1817 - 1822
exposeerde op de Parijse Salon
Toulouse 1840
Le Bouscat 1840 - 1841
Onderwerpen
In dit veld worden de diverse onderwerpscategorieën of genres vermeld die in het oeuvre van de beschreven kunstenaar voorkomen. De
inhoud van dit veld is doorgaans meer gebaseerd op het aanwezige beeldmateriaal in het RKD dan op de literatuur.
bloemstilleven, landschap (als genre), portret, karikatuur
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Documentatie RKD
In dit veld worden de standplaatsen vermeld van documentatiemateriaal in het RKD. De meeste standplaatsen verwijzen naar de
kunsthistorische beelddocumentatie. Daarnaast treft u verwijzingen naar persdocumentatie aan (knipsels en klein drukwerk).
BD/RKD/0908 - BUI/Schilder- en tekenkunst/Frankrijk.3
BD/RKD/1060 - BUI/Stillevendoc. Sam Segal/Frankrijk (op aanvraag raadpleegbaar)
BD/RKD/Witt-microfiches
PDO/Buitenlandse kunstenaars
Opmerkingen
Galard belandde voor enige maanden in de gevangenis na het maken van spotprenten van Koning Louis Philippe die niet in goede
aarde vielen
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